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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-32/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27. veljače 2012. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
27. sjednica VMO Grada Trsata održana je 21. veljače 2012. (utorak) s početkom u 15 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO 
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO  
- Marija Brčić, članica VMO 

Ostali nazočni: 
- Vesna Ilijić Ravršan – Pododbor za informiranje 
- Suzana Ravršan – Pododbor za informiranje 
- Filip Polegubić – Pododbor za informiranje 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Čargonja, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 26. sjednice VMO Grada Trsata: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Imenovanje novog člana Vijeća MO 
2. Portal Grada Rijeke i MO – prezentacija  
3. Financijski plan za 2012. godinu – prijedlozi i usvajanje 
4. Predstojeće aktivnosti 
5. Bilten MO – dogovor sadržaja i podjela zadataka  
6. Uklanjanje kioska ''iNovina'' – odgovor OGU za razvoj, urbanizam,  

ekologiju i gospodarenje zemljištem 
7. Pješački prijelaz kod crkve – odgovor TD ''Rijeka promet'' d.d. 
8. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odlukom Hrvatske demokratske 
zajednice kojom umjesto pokojnog g. Ivice Padjena za članicu VMO imenuju gñu. Mariju Brčić, 
četvrtu sa Liste kandidata HDZ-a. 
Gña. Marija Brčić dala je svečanu prisegu i nakon potpisivanja Izjave postala punopravnom 
članicom Vijeća MO Grada Trsata. 
  

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je za novu članicu VMO imenovalo gñu. Mariju 
Brčić. 

 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je kako i ova predviñena prezentacija web stranica 
Grada Rijeke i MO Grada Trsata neće biti održana zbog bolesti prireñivača prezentacije. 
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.   
   

 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio prijedlog Financijskog plana MO za 2012. 
godinu, odnosno kako je isti napravljen na temelju usvojenih Programskih aktivnosti za 2012. 
godinu.  
Članovi Vijeća MO i ovog su puta istaknuli su neslaganje sa sufinanciranjem programa, naročito 
Odjela gradske uprave za kulturu te su predložili pismeno očitovanje prema Direkciji za mjesnu  
samoupravu sa slijedećim primjedbama / prijedlozima: 
 

1. neutrošena sredstva iz prethodne godine trebala bi ostati na korištenje mjesnom  
odboru za ostvarivanje programskih aktivnosti u narednoj godini (ne za reprezentaciju), 

2. mjesni odbori koji ostvaruju planirane programe rada i pri tome sredstva koriste 
namjenski trebalo bi financirati sa većim iznosima. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO Grada Trsata za 
2012. godinu i predložene primjedbe/prijedloge. 
   

 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je članove VMO kako će se za 
Dan žena organizirati likovna radionica i predavanje o planinarstvu. 
Likovna radionica održati će se u uredu MO u utorak, 6. ožujka 2012. godine s početkom u 16 
sati, a na temu izrade broševa od tkanine. Tečaj o planinarstvo održati će se u istom tjednu, a 
datum i vrijeme dogovoriti će se u suradnji s Planinarskim društvom ''Tuhobić''. 
Obje aktivnosti provesti će se u suradnji s Klubom prijatelja Grada Trsata. 
Za izradu plakata zadužen je tajnik MO g. Marijan Matković. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je izvješća na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
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AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predstavila je nove članove Pododbora za 
informiranje čiji će glavni zadatak biti ureñivanje glasila MO ''Trsački zvon''.  
Pododbor, uz predsjednicu VMO, čine Vesna Ilijić Ravršan, Suzana Ravršan i Filip Polegubić. 
Novim članovima uredništva podijeljena su Osnovna pravila o ureñivanju biltena i prethodni 
brojevi glasila MO.  
Dogovoreno je da novi broj bude tiskan u travnju ove godine. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO s odgovorom 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi 
uklanjanja kioska ''iNovina'' ispred zgrade Hrvatske čitaonice Trsat.  
U odgovoru se navodi slijedeće: 
 

- ugovor o korištenju površine za kiosk traje do 15. prosinca 2013. godine, 
- uklanjanje kioska prije roka moglo bi izazvati i financijske obveze (obeštećenje)  

Grada Rijeke prema zakupcu,  
- uklanjanje kioska na predloženu lokaciju (Sveučilišni kampus) moguće je samo uz  

pristanak zakupnika i uz konačnu suglasnost navedenog Odjela i 
- projektna dokumentacija ureñenja navedene površine nije izrañena te nema 

opravdanja za predloženi zahvat. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO s odgovorom 
TD ''Rijeka promet'' d.d. u vezi premještaja pješačkog prijelaza na Frankopanskom trgu.  
Prema odgovoru prijedlog nije prihvaćen jer bi se time smanjila preglednost i sigurnosti pješaka 
pri prijelazu i moralo bi se ukinuti autobusno stajalište jer bi pješački prijelaz ušao u njegovu 
zonu. 
Članovi VMO predložili su postavljanje prometnog ogledala nasuprot ulaza/izlaza dvorišta crkve 
kako bi pješaci mogli uočiti nailazeća prometna vozila.   

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 

 
 

AD 8 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je nezadovoljstvo nerješavanjem 
prometne problematike na području mjesnog odbora Grada Trsata odnosno kako unatoč 
nekoliko održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih institucija: 
 

- nije riješen problem parkiranja vozila, 
- nisu pomaknuti prometni stupići ispred Hrvatske čitaonice Trsat, 
- djelatnici Direkcije za prometno redarstvo i Prometne policije ne ureduju na ovom 

području, 
- vozila KD ''Autotrolej'' d.o.o. i dalje imaju problem sa prometovanjem (Šetalište 

Joakima Rakovca i Frankopanski trg). 
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Temeljem iznijetoga, predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je pismeno 
očitovanje po istome prema nadležnima. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 

Sjednica je završila u 17 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 


